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Milj öprövningsdelegationen 
Econova Recycling AB 
Box 90 
616 21 ABY 

Kungörelsedelgivning 

Omprövning av tillstånd meddelat med stöd av 
miljöskyddslagen för återvinningsverksamhet på 
fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby kommun 
Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 29 kap 6 § kod 90.70, 
29 kap.16 § kod 90.161, 29 kap.1 § kod 90.30, 8 kap 5 § kod 20.40, 20 kap. 4 § kod 39.90. 
3 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län omprövar med stöd 
av 24 kap. 5 § miljöbalken tillstånd meddelat med stöd av miljöskyddslagen 
(1969:387) den 17 juni 1999, dnr 242-9417-98, för Econova Recycling AB 
(bolaget), 556530-9795, gällande hantering och lagring av avfall och bränslen på 
fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby kommun. 

Milj öprövningsdelegationen beslutar att tillståndet för bolaget omfattar verksamhet 
med biologisk behandling, torkning och mekanisk bearbetning samt lagring av 
restprodukter från skogsindustri och gödselhantering för produktion av 
jordförbättringsmedel och biobränsle på fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby 
kommun. 

Maximalt 60 000 ton avfall/restprodukter per år får tas emot för produktion av 
jordförbättringsmedel och biobränsle. 

Tillståndet gäller tillsvidare 

Villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas 

i enlighet med vad bolaget angett i ingivna handlingar i omprövningen och 
vid ursprunglig prövning samt i övrigt åtagit sig i detta ärende. 

2 Endast avfall/restprodukter som redovisas i bilaga 3 får hanteras inom 
avfallsanläggningen. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  
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3. Om olägenheter för omgivningen uppstår, i form av lukt, damning eller 
annan olägenhet ska bolaget omedelbart vidta åtgärder för att motverka 
olägenheterna (delegation). 

4. Farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras nederbördsskyddat på tät 
yta och hanteringen i övrigt ske så att eventuella läckage inte förorenar 
omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall 
gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att minst 
den största behållarens volym plus 10 % av övriga kärlens volym kan 
innehållas inom invallningen. 

5. Ytor avsedda för behandling och lagring av avfall/restprodukter ska vara 
hårdgj orda. Lakvatten och förorenat dagvatten från verksamhetsområdet ska 
samlas upp och avledas, i täta diken, till anläggning för behandling av 
lakvatten och förorenat dagvatten. 

6. Bolaget ska senast den 1 juli 2018 redovisa till tillsynsmyndigheten vilka 
åtgärder som utförts för att hindra utläckage från verksamhetsområdet och 
vilka eventuella ytterligare åtgärder som är nödvändiga att utföra för att 
fortsatt garantera att inget läckage sker utanför verksamhetsområdet samt om 
det är nödvändigt med sanering av ytor utanför verksamhetsområdet och i så 
fall vilka åtgärder som bedöms nödvändiga för att sanera marken utanför 
verksamhetsområdet (delegation). 

7. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än 

50 dBA helgfri mån-fre dagtid (Id. 6.00-18.00) 
40 dBA nattetid (id. 22.00-6.00) 
45 dBA övrig tid 

Momentana ljud nattetid (Id. 22.00-6.00) får inte överskrida 55 dBA vid 
bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge "fast". 

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar vid tillfällen som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. Ekvivalentvärden ska bestämmas för de tider då verksamheten 
pågår, dock minst en timme, även om den bullrande verksamheten pågår 
under kortare tid. 

8. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag 
till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader 
efter att tillståndet tagits i anspråk. 

9. Innan verksamheten i sin helhet eller till någon del upphör ska detta anmälas 
till tillsynsmyndigheten. 

10. Efterbehandlingsåtgärder efter avslutad verksamhet ska bestämmas i samråd 
med tillsynsmyndigheten (delegation). 
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Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor avseende: 

1. lukt, damning och andra olägenheter (villkor 3). 
2. sanering av förorenade områden utanför verksamhetsområdet (villkor 6). 
3. efterbehandlingsåtgärder i samband med nedläggning av verksamheten 

(villkor 10). 

Uppskjutna frågor 
Milj öprövningsdelegationen skjuter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 27 § första 
stycket miljöbalken upp avgörandet av slutliga villkor för utsläpp av renat dagvatten 
till recipienten. 

Ul. Bolaget ska under en prövotid utreda innehållet av föroreningar i det vatten som 
avleds från verksamhetsområdet på följande sätt och med följande provisoriska 
föreskrift. 

Bolaget ska under prövotiden utreda föroreningsinnehåll och föroreningsmängder i 
utgående vatten från verksamheten, liksom utreda förutsättningarna att genom 
minskning av mängden förorenat vatten samt genom kompletterande rening minska 
utsläppet av föroreningar till vattenrecipient. 
Resultatet av prövotidsutredningen och de ekonomiska konsekvenserna av 
utredningen samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till 
Miljöprövningsdelegationen senast den 20 januari 2019. Intill dess annat är beslutat 
ska följande provisoriska föreskrift gälla. 

Pi. Förorenat vatten ska samlas upp och renas i en sedimentationsbassäng, 
dimensionerad för aktuell flödesbelastning, innan utsläpp till lokal recipient får ske. 
Innehållet av föroreningar i det behandlade vattnet får som riktvärde inte överstiga 
följande nivåer som kvartalsmedelvärden. 
Suspenderat material: 100 mg/1 
pH: 9 

Om ovan nämnda riktvärden överskrids ska bolaget nätmare undersöka orsaken och 
vidta åtgärder i syfte att kunna innehålla värdet. 

Återkallelse av tidigare beslut 
Milj öprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 
miljöbalken beslut meddelat med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) den 17 juni 
1999, dnr 242-9417-98. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad, (se bilaga 2). 
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932). 
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Omprövningen föranleds av en ansökan om omprövning från samhällsbyggnads-
nämnden i Älvkarleby kommun. Nämnden anger i huvudsak i sin ansökan att 
tillståndet är föråldrat och ger utrymme för skiftande tolkningsmöjligheter både vad 
gäller omfattning och enskilda villkor. Nämnden anser att olägenhet av väsentlig 
betydelse som inte förutsågs när tillståndet gavs, enligt miljöbalkens 24 kap. 3 och 5 
§§ har uppkommit genom den pågående verksamheten. 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 
18 februari 2016 att inleda omprövning av tillståndet. I beslutet konstaterar 
Milj öprövningsdelegationen att tillståndet är över tio år gammalt och att det 
utfärdats med stöd av milj öskyddslagen. Då mer än tio förflutit sedan gällande 
tillståndsbeslutet vunnit laga kraft finner Milj öprövningsdelegationen att det finns 
grund för att ompröva tillståndet. Milj öprövningsdelegationen förelade samtidigt 
bolaget att komma in med underlag för omprövningen. 

Tidigare tillståndsbeslut 
Verksamheten bedrivs i enlighet med tillstånd enligt milj öskyddslagen meddelat av 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län den 17 juni 1999, 
dnr 242-9417-98. 

Ärendets handläggning 
Underlag för omprövning kom in till Milj öprövningsdelegationen den 8 december 
2016. Efter kompletteringar kungjordes materialet i ortstidningarna Arbetarbladet 
och Gefle Dagblad. Underlaget remitterades till Länsstyrelsen i Uppsala län, Havs-
och vattenmyndigheten och samhällsbyggnadsbyggnämnden i Älvkarleby kommun. 
Yttrande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun. 
Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandet. 

Hemställan och förslag till förändring av villkor 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har genom beslut den 
17 juni 1999, dnr 242-9417-98, meddelat Econova Recycling AB tillstånd enligt 
milj öskyddslagen (1969:387) att bedriva avfallsverksamhet inom fastigheten 
Östanån 16:1 i Älvkarleby kommun. 

Bolaget hemställer att Milj öprövningsdelegationen lämnar bolaget tillstånd enligt 
milj öbalken till verksamhet med biologisk behandling såsom kompostering, 
torkning och mekanisk bearbetning samt lagring av skogsindustriella restprodukter 
och naturgödsel samt restprodukter och avvattnat slam från avloppsreningsverk för 
produktion av j ordförbättringsmedel och biobränsle inom fastigheten Östanån 
16:48, Älvkarleby kommun. 

Mängden restprodukter/avfall som kan tas emot för att användas som råvara för 
produktion får uppgå till högst 60 000 ton avfall per år. 
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Bolaget anser att följande förändringar behöver göras i befintligt tillstånd. 

Villkor 3 i tillståndet, som innebär att dagvatten från anläggningen ska avledas via 
sedimenteringsbassäng till yttre avskärande dike vid kommunens avfallsdeponi och 
vidare till Kårbobäcken, är fortfarande aktuellt. Däremot behöver hanteringen av 
lakvatten omfattas, antingen som ett förtydligande av villkor 3 eller som ett separat 
villkor innebärande att vattnet (lak- och dagvatten) ska ledas till Kårbobäcken efter 
nödvändig rening. 

I villkor 4 står det att uppsamlingsbassänger med tillförande diken för dagvatten 
tätas med lämpliga massor. Det finns inte behov av att täta alla diken. 

Bolagets beskrivning av verksamheten 

Bolagets anläggning i Dragmossen ligger ca 1,7 km öster om Älvkarleby. I 
anslutning till bolagets anläggning ligger en före detta deponi och 
återvinningsanläggning som drivits av Älvkarleby kommun. På bolagets anläggning 
vid Dragmossen framställs jordförbättringsmedel och biobränsle från kommunala 
restprodukter och avfall samt restprodukter och avfall från skogsindustrin. 
Restprodukterna och avfallet behandlas genom kompostering, torkning, mekanisk 
bearbetning och lagring. Arbetsytorna på anläggningen är uppbyggda av bioaska. 
Upplag och hantering sker i nuläget av fiberslam, Eco-mull, sedimentmassa, 
bioslam, barkmull och en mindre mängd aska. Eco-mull består av en blandning av 
bark och avloppsslam som komposterats tillsammans med en mindre mängd fiber-
och bioslam. 

Bolaget anser att klassificering av verksamheten efter verksamhetskod först och 
främst är en tillsynsfråga och inte har någon självständig betydelse för tillståndets 
omfattning. De verksamhetskoder som anges behöver därför inte vara en 
uttömmande uppräkning Vidare är verksamhetskoderna beroende av om 
behandlingen eller verksamheten avser ett avfall eller en rest-/biprodukt, 
avfallsdefinitionen är i viss mån subjektiv samt flytande vilket påverkar 
verksamhetskoderna. 

Den 29 april 2015 meddelade Samhällsbyggnadsnämnden ett förbud för bolaget att 
ta emot avloppsslam till dess att verksamheten fått avloppsslam tydligt reglerad i ett 
villkor i ett tillstånd. Samhällsbyggnadsnämnden ansåg att tillståndet från 1999 
endast avsåg restprodukter från skogsindustrin samt naturgödsel från 
hästhållning/jordbruksverksamhet. Avloppsslam hade då tagits emot på fastigheten 
sedan år 2002 enligt en skriftlig överenskommelse med kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 14 oktober 2015 förelagt bolaget att ta 
fram en åtgärdsplan med tidsplan som rör omhändertagande av överskottsvattnet 
från bolagets anläggning på Dragmossen. Det nämndbeslut från 2004, där bolaget 
hänvisades till att avleda verksamhetens dagvatten till den intilliggande deponins 
lakvattendamm, upphävdes i oktober 2015. 

De avfall som tas emot på bolagets anläggning och som är aktuella att behandla 
inom anläggningen, utgörs av avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa 
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avloppsreningsverk och anläggningar för framställning av dricksvatten eller vatten 
för industriändamål och avfall från träförädling och tillverkning av plattor och 
möbler, pappersmassa, papper och papp samt bygg- och rivningsavfall. Det kan röra 
sig om rötrester och biomull från biogasanläggningar, avloppsslam samt 
skogsindustriella restprodukter, främst slam, men även bark, renserigrus, mesa och 
RT, enligt förteckning i ansökan. 

I förteckningen över avfall som ges in anges en precisering av avfallet ner till den 
sexsiffriga avfallskoden. I ett tillstånd bör däremot en precisering inte ske på den 
detalj eringsgraden, utan kategorierna ska i stället avgränsas efter bolagets 
verksamhet och med utgångspunkt i att lämpliga villkor kan ställas, se prop. 
2010/11:125 sid. 30 if, och Miljööverdomstolens dom 2008-02-06 i mål nr M 4585-
06. 

Underlag för omprövning, mark- och vattenförhållanden runt Dragmossen 
Enligt utdrag ur SGU:s kartvisare består berggrunden i huvudsak av hårda bergarter 
som granit och granitoid. Jordarterna runt Dragmossen består främst av sandig 
morän och sand. Moränen överlagras delvis av kärrtorv, främst i de lägre liggande 
delarna av terrängen. Berg i dagen fmns i de högsta delarna av området, några 
platser nordväst om och sydost om Dragmossen, vilket indikerar att jordlagren kan 
vara tunna i delar av området. Området är flackt och marken runt Dragmossen 
sluttar både mot öster, norr och väster. Avrinningen följer topografm, men den 
flacka topografin gör att avrinningen i området är långsam. Vattnet blir stående i 
lågpunkterna där det bildats myrar och våtmarker. Grundvattenströmningar sker 
huvudsakligen i den överliggande svallsanden. Den underliggande siltiga moränen 
är relativt tät. 

Mätningar av grundvattennivåer i utplacerade grundvattenrör visar att 
grundvattenriktningen norr om anläggningen är nord/nordvästlig och att riktningen i 
området sydväst om anläggningen är riktad åt syd/sydväst. Uppmätta 
grundvattennivåer visar att grundvatten från anläggningen inte kan rinna åt väster 
mot kommunens vattentäkt eftersom grundvattennivåerna längre västerut är högre 
än närmare anläggningen. 

Två vattenskyddsområden finns i Uppsalaåsen, som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning genom Älvkarleby. Det norra benämns Östanå och det södra Kronsågen. 
Uppsalaåsen utgör även två grundvattenförekomster, Uppsalaåsen-Marma och 
Uppsalaåsen-Skutskär. Med utgångspunkt i genomförda analyser och bedömda 
grundvattenriktningar anses det som osannolikt att vattentäkterna skulle kunna 
påverkas av bolagets verksamhet. 

Lakvattenhantering samt förslag till rening av lakvattnet 
Lakvatten på bolagets anläggning bildas främst via nederbörd som faller på 
anläggningens överyta av aska med tillhörande slänter. Drygt halva anläggningens 
yta är hårdgj ord genom nedfräsning av cement och stenkross i askan (ECA-
metoden). Huvuddelen av vattnet samlas upp i anläggningens lakvattensystem. 
Anläggningens yta lutar mot öster och ytavrinningen sker därför huvudsakligen åt 
detta håll. En mindre del av nederbörden infiltrerar genom delar av askfyllningen 
till underliggande grundvatten. 
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Runt om bolagets anläggning finns diken som samlar upp avrinnande vatten och 
leder vattnet till sedimentationsdammar. Det dike som går längs den norra sidan 
samlas upp i en sedimentationsdamm i den nordöstra delen. Därifrån leds vattnet i 
ledning till en mindre damm öster om anläggningen innan utsläppspunkten. Diket 
på den södra sidan leder vattnet till en liten damm i det sydöstra hörnet och därifrån 
leds vattnet vidare till Kårbobäcken. Kårbobäcken tar även emot lakvatten från den 
nedlagda kommunala deponin och det är svårt att separera påverkan från bolagets 
verksamhet och påverkan från den nedlagda deponin. 

Före år 2004 leddes vattnet från Econovas anläggning i ett dikessystem förbi den 
kommunala avfallsanläggningen vidare till Kårbobäcken enligt tillståndet från år 
1999. Från år 2004 har överskottsvattnet letts till en intilliggande deponis 
lakvattendamm som Älvkarleby kommun har haft rådighet över. Vattnet från 
dammen har till en början pumpats till Skutskärs avloppsreningsverk, men från år 
2010 slutade avloppsreningsverket att ta emot vatten från anläggningarna vid Drag-
mossen. Vattnet har fortsatt att ledas till lakvattendammen vid kommunens deponi, 
vilket fått till följd att dammen har fyllts. Nivån i dammen har höjts eftersom 
kommunen har dämt upp lakvattendammen. Från kommunens lakvattendamm 
rinner vattnet ut till Kårbobäcken, men på grund av den höga nivån i dammen 
läcker vatten även ut till omgivande mark. 

Tekniska avdelningen vid Älvkarleby kommun och bolaget arbetar för att finna 
lösningar för omhändertagande av vatten. Sedan september 2016 har bolagets vatten 
kopplats bort från kommunens damm. 

Dikena är tätade med geomembran (HDPE-duk) som i varierande grad täcker 
slänterna på askplanen. Eftersom lutningen på dikena är liten och dikeskanterna mot 
utsidan av anläggningen är låga kan det vid perioder med mycket nederbörd och 
höga nivåer i diket läcka vatten över kanten. Läckage har skett från västra kortsidan 
och på några platser på norra sidan, vilket lett till ansamlingar av påverkat vatten på 
markytan samt även en påverkan av grundvattnet intill dikena. Den undre delen av 
askplanen står i kontakt med grundvatten och ett visst grundvattenflöde genom den 
undre delen av konstruktionen kan ske. Eftersom området är flackt med bara en 
svag lutning på grundvattenytan är den fortsatta spridningen bort från anläggningen 
liten. Avståndet till närmaste bebyggelse och tillhörande grundvattentäkter är också 
stort, vilket gör att utspädning, fastläggning och självrening minskar risken för 
föroreningspåverkan nedströms. 

Det vatten som rinner via diken från bolagets anläggning, det s.k. lakvattnet, har 
analyserats i rapporter av ProVAb. Lakvattnet kännetecknas av en hög salthalt 
(alkalinitet eller vätekarbonat, kalium, sulfat, natrium och klorid) och ett högt pH 
(mellan 7-10), vilket är en följd av den inverkan från den bioaska som anläggningen 
är byggd på. Halten av fosfor är högre än normalvärden för lakvatten från deponier, 
medan kvävehalten är lägre än normalvärdena för lakvatten. Källan till kväve och 
fosfor är slamjordar och gödsel, men fosfor kan också komma från bioaskan. 
Lakvattnet har också en mycket hög halt suspenderade ämnen samt höga halter av 
organiska ämnen, TOC. Metallhalterna i lakvattnet ligger med undantag för krom, 
kobolt och kvicksilver, över nounalvärden för lakvatten från svenska deponier. I 
jämförelse med bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 
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1999), som dock gäller för naturliga ytvatten och inte vatten från verksamheter, var 
halterna i °filtrerade prov av kadmium, koppar och zink mycket höga. Halten bly 
var hög och halten av arsenik, krom och nickel som måttligt hög. Analysen av 
filtrerade prov visade att framförallt bly, koppar och zink var bundet till partiklar. 

Läckaget av metaller är enligt analyser begränsat. Periodvis högt pH-värde i 
kombination med stora mängder bioaska innebär dock en risk för urlakning av 
metaller. Underliggande torvjord som finns i området utgör däremot ett skydd och 
minskar rörligheten av metaller eftersom torvj orden har en pH-sänkande effekt. 
Torven fungerar som jonbytare och organiska jordar binder upp metaller hårt. 
När det gäller organiska miljögifter bedöms lakvattnet ha en låg föroreningsgrad. 
De material som hanteras inom området är sådana som normalt inte ska innehålla 
några stora mängder av milj ögifter. Fiberslam, som finns upplagt i strängar på den 
södra delen av anläggningen, och som kommer från ren skogsråvara kan ge ifrån sig 
extraktivämnen (hartssyror, fettsyror och steroler) och fenolära ämnen. Kresol och 
andra fenolära ämnen har också påvisats i sedimentet. Om returpappershantering 
förekommer, kan mindre mängder PCB komma med i fiberslammet. PCB har 
däremot inte upptäckts i vare sig sediment eller lakvatten. De organiska 
föroreningar som har påträffats i lakvattnet är främst medeltunga och tunga alifater i 
låga till måttliga halter, xylentoluen, alkylerade fenoler och nonylfenol i låga halter, 
vilket har sin grund främst i avloppsslammet. 

Dioxin kan bildas via förbränning och även vid klorblekning vid skogsindustriella 
processer. Uppmätta halter i sedimentet ligger dock nära bakgrundsnivåer som 
förekommer på grund av diffus inverkan från luftnedfall. 

Förslag till rening av lakvattnet 
Den verksamhet som bedrivs på bolagets anläggning Dragmossen innebär att stora 
mängder material hanteras i bulk, vilket kan ge upphov till partiklar som sprids i 
samband med nederbörd. För att minska spridningen av material och utlakning från 
den verksamhet som sker på behandlingsytan, föreslår bolaget att åtgärder vidtas för 
att styra ytavrinningen mot öster. Det kan göras genom att låga vallar konstrueras 
runt bolagets anläggning. Vid uppfarten installeras en gallerförsedd ränna för att 
förhindra att påverkad ytavrinning rinner nedför infartsvägen. 

Även om det lakvatten som uppkommer vid bolagets anläggning har många likheter 
med lakvatten från deponier så avviker det i flera avseenden och de erfarenheter 
som finns av behandling av lakvatten är inte direkt överförbara. De främsta 
skillnaderna är det högre pH-värdet, högre halter syretärande organiska ämnen 
(BOD7) samt de högre halterna av metaller. Kväve, som är en viktig parameter i 
lakvatten från deponier, är däremot inte fullt lika betydelsefull för lakvattnet från 
Dragmossen. Lakvattnet från Dragmossen har också ett relativt högt fosforinnehåll, 
vilket är en positiv faktor för kvävereningen. En separat utredning pågår av vatten 
från behandlingsytan och det vatten som samlas upp i dikena för att kunna veta vad 
den fortsatta behandlingen bör inriktas på. Vid val av efterföljande behand-
lingsmetod bör hänsyn tas till de hydrauliska förhållandena, det vill säga 
möjligheten att leda vatten mellan olika delar av anläggningen, tillgängliga ytor och 
deras beskaffenhet, befintlig påverkan på grundvatten och ytvatten. Flera av de 
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metoder som används för rening av lakvatten från deponier bedöms kunna ge en 
tillräckligt god reningsgrad. 

Ytvattenförekomster 
Från utsläppspunkten vid Econovas anläggning vid Dragmossen leds vattnet via 
diken till Kårbobäcken som sedan övergår i Sandbyån, vilken mynnar i Tämnarån 
för att därefter ha sitt utlopp i Karlholmsfjärden. Kårbobäcken har inte 
statusklassificerats av Vattenmyndigheten utan anses vara en rinnsträcka. Den 
spridning som sker på grund av läckage från dikena norrut belastar Dalälven. 
Vattenförekomsten Sandbyån har enligt VISS kvalitetskravet god kemisk status och 
god ekologisk status till år 2015, men det har i det nuvarande förslaget till 
miljökvalitetsnorm bedömts vara omöjligt att genomföra innan 2027. I den senaste 
klassningen bedöms Sandbyån ha otillfredsställande ekologisk status med fisk som 
utslagsgivande kvalitetsfaktor. Hydromorfologisk påverkan är det huvudsakliga 
milj öproblemet i ån. Sandbyån bedöms inte uppnå god kemisk status med avseende 
på kvicksilver och polybromerad difenyletrar (PBDE). 
Vattenförekomsten Tämnarån, från sammanflödet med Sandbyån till mynningen, 
har enligt VISS kvalitetskravet god ekologisk status till år 2021, men i det 
nuvarande förslaget till milj ökvalitetsnorm har det bedömts som omöjligt att nå god 
ekologisk status till år 2021 och tiden för att uppnå detta är framflyttad till år 2027. 
I det senaste förslaget till klassning bedöms Tämnarån ha en måttlig ekologisk 
status med status för fisk (otillfredsställande status) angiven som utslagsgivande 
parameter. Parametern påväxt kiselalger visar god status medan parametern näring 
visar på måttlig status, dock nära gränsen till god. Parametern särskilt förorenande 
ämnen har inte klassats på grund av otillräckligt dataunderlag. 

Analyser av vattenprover från Tämnarån visar på halter strax över 
milj ökvalitetsnormen för arsenik och zink. Tämnarån bedöms, på samma sätt som 
för Sandbyån, inte uppnå god kemisk status med avseende på kvicksilver och 
polybromerad difenyletrar (PBDE). De prioriterade ämnena triklosan, 
pentaklorbensen, hexaklorbensen, PAH, DDT/DDE har uppmätts med passiva 
provtagare, men halterna i vattenfasen ligger långt under gränsvärdena för dessa 
ämnen i vatten. Vid provtagningar år 2011 och år 2012 påträffades inga prioriterade 
ämnen i halter över deras gränsvärde. 

Vattenförekomsten Dalälven från Älvkarleby till mynningen i havet har enligt VISS 
bedömts att kvalitetskravet god kemisk status samt kvalitetskravet att god ekologisk 
status uppnås till år 2021. I den senaste klassningen bedöms Dalälven ha en måttlig 
ekologisk status på grund av vandringshinder, muddringar och intensiv 
markanvändning i närmiljön. Parametern näringsämnen visar på hög status, medan 
parametrarna påväxt kiselalger och bottenfauna inte är klassade på grund av brist på 
data. Parametern särskilt förorenande ämnen har inte klassats, men inga sådana 
ämnen har påträffats i halter över den klassgräns som bedöms ge en påverkan på 
den ekologiska statusen. Dalälven bedöms, i likhet med Sandbyån och Tämnarån, 
inte uppnå god kemisk status med avseende på kvicksilver och polybromerad 
difenyletrar (PBDE). Ingen klassning har gjorts för andra prioriterande ämnen. 
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Grundvattenförekomster 
Grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Marma är en isälvavlagring med en 
utbredning på 19 km2  som har ovanligt goda uttagsmöjligheter. Älvkarleby 
kommun har två vattentäkter i grundvattenförekomsten, nämligen Kronsågen och 
Östanå. Strömriktningen i grundvattenförekomsten är nordlig och 
grundvattenförekomsten har sannolikt hydraulisk kontakt med Dalälven. Uttags-
möjligheten har av Sveriges geologiska undersökning (SGU) uppgetts vara över 
125 1/s i centrala delen av grundvattenförekomsten medan uttagsmöjligheten i 
moränområdet vid Dragmossen är begränsat till 1-5 l/s. Enligt VISS har 
Uppsalaåsen-Marma kvalitetskravet god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status. Detta överensstämmer med nuvarande klassificering som baserats 
på milj öövervakningsdata och data från vattentäktsarkivet. 

Möjlighet till påverkan 
Påverkanskällor på vattenförekomsterna Sandbyån, Tämnarån och Dalälven är 
framförallt hydromorfologiska som innebär att fisk klassificeras som sämre än god. 
Bolagets anläggning vid Dragmossen påverkar inte de kvalitetsfaktorerna. 
Bolagets anläggning har en yta på knappt 0,08 km2  och de utsläpp som kommer 
därifrån kommer att kraftigt spädas ut innan de når vattenförekomsterna Sandbyån 
och Tämnarån. Kårbobäcken och Sandbyån har avrinningsområden på 31 km2  
respektive 97 km2, vilket ger en total utspädning av vattnet från anläggningen med 
ca 1 200 gånger innan utflödet i Tämnarån. Utspädningen i Dalälven blir därför 
mycket stor, flera 100 000 gånger. Utsläpp från anläggningen vid Dragmossen kan 
därför inte påverka möjligheten att uppnå god vattenstatus i nämnda 
ytvattenförekomster. 

Grundvattenförekomsten ligger ca 1,5 km väster om anläggningen i Dragmossen 
och står inte i kontakt med påverkat grundvatten eller ytvatten som kommer från 
Dragmossen. Den kraftiga nordligt riktade vattenströmningen i åsen motverkar 
inblandning av vatten från områdena öster om grundvattenförekomsten. Risken för 
påverkan på god vattenstatus i grundvattenförekomsten bedöms därför vara mycket 
liten. 

Redovisning av påverkan på närrecipient för yt- och grundvatten, i de fall 
vattenförekomster enligt ovanstående inte är närrecipienten. 

Närrecipienter ytvatten 
Det huvudsakliga flödet från anläggningen vid Dragmossen går mot Kårbobäcken. 
Kårbobäcken belastas inte bara av bolagets anläggning, utan också av kommunens 
deponi. I Kårbobäcken har förhöjda halter av kväve, fosfor, klorid, sulfat, arsenik 
och kalium uppmätts. Det finns inte några separata prover från det vatten som 
kommer från kommunens deponi, varför det är svårt att beräkna hur stort bidraget är 
från Econovas anläggning jämfört med bidraget från deponin. 
I den punkt där diket från bolagets anläggning och kommunens deponi rinner ut i 
sydöstra bäcken ligger färgtal och halt organiskt kol i tillståndsklass 5 (mycket hög 
halt) baserat på Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och 
vattendrag. Halten totalkväve ligger i gränsen mellan tillståndsklass 4 och 5, medan 
halten totalfosfor varierar mellan tillståndsklass 3 och 5. Halterna minskar sedan 
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längre nedströms i sydöstra bäcken. När bäcken passerar väg 76 har kvävehalterna 
sjunkit kraftigt och ligger där i gränsen för tillståndsklass 3 och 4. 
Det läckage som förekommer från den västra delen av bolagets anläggning sprids 
via dikessystemet till den bäck som rinner väster om anläggningen i sydostlig 
riktning för att sedan flyta samman med det östra bäcksystemet ca 3 km söder om 
väg 76. Bidraget av lakvattenpåverkat ytvatten och grundvatten till detta system har 
uppskattats vara cirka 3 procent strax norr om väg 76. Halterna totalkväve varierar 
där mellan tillståndsklass 3 och 4. 

Läckaget mot norr sker via grundvatten vidare norrut till den bäck som fortsätter 
mot nordväst. Det sammantagna bidraget av vatten från bolaget och kommunens 
deponi har uppskattats till 3 procent i skogsmarken öster om Älvkarleby. Påverkan 
ses framför allt som förhöjda halter av klorid, sulfat och kalium. Halterna av kväve 
och ammonium är väsentligt lägre, vilket sannolikt beror på en denitrifikation och 
en oxidation av ammonium. Halten av totalkväve ligger i tillståndsklass 3. 

Närrecipienter grundvatten 
Provtagning har skett i totalt 14 grundvattenrör runt bolagets anläggning. I de 
grundvattenrör som ligger nännast anläggningen, inom 25 meter, kan en viss 
påverkan ses i grundvattnet, främst i form av halter av natrium, kalium, klorid, 
sulfat och organiskt material. De metaller som visade tydligast påverkan på 
grundvattnet var arsenik, bly, kadmium och krom. Den största påverkan ses i 
nordväst och i sydväst, medan grundvattenrören söder och öster om anläggningen 
visar måttlig påverkan, vilket också stämmer överens med den förväntade 
huvudriktningen för grundvattenflödet som mot norr och sydväst. I de 
grundvattenrör som ligger längre bort från anläggningen kan en viss påverkan på 
grundvattnet ses av kalium, natrium, sulfat och klorid cirka 300 meter norr om 
bolagets anläggning. Enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 
2013) är halten av kalium hög, medan måttliga halter förkommer av natrium och 
sulfat. Halterna av tungmetaller är däremot mycket låga till låga. På ett längre 
avstånd från anläggningen uppvisas generellt mycket låga till låga halter av 
oorganiska ämnen och metaller. 

Effekter av påverkan 
Den bioaska som bolagets anläggning är uppbyggd av påverkar ytvatten och 
grundvatten i närområdet, främst genom förhöjda halter av salter, näringsämnen, 
organiskt material och höga pH-värden. Det finns även en risk för spridning av 
metaller, även om detta än så länge inte kan ses. Området där anläggningen är 
belägen är flackt och består till stor del av torvjord, vilket ger ett långsamt flöde i 
ytvattnet och grundvattnet med goda förutsättningar för självrening och fastlägg-
ning. Känsliga områden ligger på stort avstånd och inte direkt i flödesriktningen. 
Detta innebär att risken för negativ påverkan på människor och miljö bedöms som 
liten i nuläget. 

Andra åtgärder för att minska läckage från anläggningen 
Genom att vidta åtgärder i dikesystemet kommer bättre avledning att ske av 
lakvatten även under kraftigare regn och översvämningar kommer därmed att 
undvikas vid höga vattenstånd. 
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Bolaget jobbar med att minska kontaktytan mellan aska och nederbördsvatten. Den 
största delen av anläggningsytan på bolagets anläggning är behandlad med ECA-
metoden, vilket innebär att cement och stenkross fräses ned i askan som då får en 
betongliknande karaktär. Om även den del av ytan som inte är behandlad med ECA-
metoden skulle få den slags tätningen kommer infiltrationen genom askytan att 
minska. Den del som nu är täckt med Ecomull behöver då avlägsnas. 

De åtgärder som bolaget planerar genomföra syftar till att minimera den mängd 
vatten som kommer i kontakt med askan genom ytterligare tätning av överytan och 
slänterna på askplanen. Vidare ska åtgärder vidtas för att kunna ta hand om påverkat 
grundvatten under anläggningen. Genom att styra avrinningen från behandlingsytan 
skapas också möjligheter att separera vatten som enbart påverkats av verksamheten 
från vatten som varit i kontakt med askan. 

Riksintressen som berörs av verksamheten 
Fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby kommun berörs inte av något riksintresse 

Redovisning av eventuella utförda undersökningar inom verksamhetsområdet 
rörande förorenad mark 
Bolaget har låtit ProVAb karakterisera lakvatten och sediment vid anläggningen på 
Dragmossen. Karakteriseringen är en del av en större utredning som syftar till att 
klargöra föroreningssituationen i området samt ge underlag för en riskbedömning 
med fokus på grundvatten. Karakteriseringen ger också underlag för optimering av 
företagets egenkontroll. En del av uppdraget har också varit att sammanställa och 
redovisa befintligt geohydrologiskt underlag och kartmaterial. Uppdraget till 
ProVAb har resulterat i fem rapporter. 

De föroreningar som huvudsakligen förekommer i grundvattnet (salter och 
näringsämnen) har liten benägenhet att bindas till fasta material, vilket 
karakteriseringen av sedimenten i lakvattendammen visar. Sannolikt förekommer 
dock förorenad mark intill anläggningen på de ställen där lakvatten flödat över 
dikena. 

Bedömning av om klassificeringen av någon av de kvalitetsfaktorer som anges i 
bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG riskerar att för-
sämras. 
Econovas anläggning vid Dragmossen är en befintlig verksamhet som inte ska 
utökas. Ingen av kvalitetsfaktorerna riskerar därmed att försämras. Någon 
bedömning av icke-försämringskravet, på det sätt som Weserdomen ger ledning om, 
behöver därför inte göras. Bolaget anser därmed att Weserdomen inte är tillämplig 
vid prövningen av en befintlig verksamhet som inte medför en ökad fysisk påverkan 
på miljön eller ökade utsläpp och menar att det finns flera skäl till den inställningen. 
EU-domstolen prövade till att börja med inte en verksamhet som medför utsläpp 
eller en befintlig verksamhet med oförändrad påverkan och oförändrade utsläpp. 
Domstolen prövade i stället ett projekt med ökad påverkan, där frågan om kravet på 
icke-försämring var det som skulle tolkas. EU-domstolen hänvisade i domen till 
"försämring" och till "projekt som inte omfattas av undantag enligt artikel 4.7". 
Befintliga verksamheter med oförändrad påverkan leder inte till försämringar och 
undantagsregeln i artikel 4.7 gäller endast nya modifieringar eller ökade utsläpp. 
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Bedömning av om prioriterade ämnen i dotterdirektivet (2008/105/EG) till 
vattendirektivet förekommer i halter som påverkar bedömningen av kemisk 
ytvattenstatus mot bakgrund av att EU har fastställt högsta halter som får finnas i 
vatten av prioriterade ämnen, en så kallad gränsvärdesnorm. 
I den karakterisering av olika vatten som genomförts av ProVAb vid anläggningen i 
Dragmossen, har en bredare analys av lakvattnet gjorts samt en analys av sediment i 
lakvattendammen. Ämnena som har påträffats har jämförts med 
milj ökvalitetsnormer för ytvatten enligt listan på de prioriterade ämnen som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG med de ändringar som har 
skett genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU6, se den jäm-
förelse som Kemakta Konsult AB har sammanställt. 

Av de föreningar som fmns med i bilaga I till direktiv 2008/105 EG och som har 
analyserats, har 28 föreningar en halt angiven för milj ökvalitetsnorm i ytvatten. Av 
dessa 28 har sju ämnen analyserats i halter under miljökvalitetsnormen. För flera 
ämnen, 18 stycken, är det värde som anges för milj ökvalitetsnormen väsentligt lägre 
än rapporteringsgränsen för den genomförda analysen. De milj ökvalitetsnouner 
som anges för ytvatten gäller dock för halter i vattenförekomster och är inte 
framtagna för en direkt jämförelse med halter i lakvatten. 

För tre metaller (bly, kadmium och nickel) är analyserad halt i filtrerade prover 
högre än milj ökvalitetsnormen. För bly och nickel avser dock milj ökvalitetsnormen 
biotillgänglig koncentration som är lägre än koncentrationen i filtrerat vatten. De 
organiska föroreningar som har påträffats i lakvattnet var främst medeltunga och 
tunga alifater i låga till måttliga halter samt xylen, toluen, alkylerade fenoler och 
nonylfenol i låga halter. 

En karakterisering har också gjorts av sediment i lakvattendammen. Sedimenten 
innehåller 48 procent organiskt material och kan förväntas binda organiska ämnen 
som kan vara svåra att detektera i vattenfasen. Av de prioriterade ämnena har endast 
metallerna och dioxin påträffats i sedimenten i halter över rapporteringsgränsen, 
vilket indikerar att de ämnen som har benägenhet att bindas till organiskt material 
inte förekommer i höga halter, t.ex. ämnen som PAH. De metaller som ingår bland 
de prioriterade ämnena har uppmätts i måttliga halter i sedimenten, kadmium 2 
mg/kg TS, bly 22 mg/kg TS, kvicksilver 0,12 mg/kg TS och nickel 8,2 mg/kg TS. 
Dioxin har uppmätts i låga halter, 3 ng WHO-TEQ/kg TS. 
De ytvattenförekomster som berörs av bolagets verksamhet är Sandbyån, Tämnarån 
och Dalälven. Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, är den kemiska 
ytvattenstatusen för dessa vattenförekomster ej god på grund av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar. Halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar bedöms 
dock enligt VISS överskridas i samtliga vattenförekomster i Sverige. Analyser av 
lakvattnet visar däremot att halten kvicksilver ligger långt under den maximala 
tillåtna koncentrationen. Sammanfattningsvis bedöms inte de ämnen som påträffats 
i lakvattnet från anläggningen i Dragmossen kunna utgöra någon risk för att 
milj ökvalitetsnormer för prioriterade ämnen överskrids i berörda vattenförekomster. 
Även om de utförda analyserna av organiska föroreningar i många fall har en 
rapporteringsgräns som överskrider milj ökvalitetsnormen, har lakvattnet en 
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obetydlig påverkan av organiska föroreningar. Halten av metaller är också så låg att 
den inte kommer att bidra nämnvärt till halterna i berörda vattenförekomster. 

Yttranden 
Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun anför i huvudsak följande. 
Företagets nuvarande klassning omfattar endast verksamhetskoden 90.160, 
anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall. Tillståndet 
gäller omhändertagande av 60 000 ton restprodukter/avfall per år från 
skogsindustrin. Bolaget har i samband med omprövningen av sitt tillstånd lagt till 
ytterligare verksamhetskoder: 90.30, mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, 
90.70 sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per 
kalenderår, 90.100 gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större 
än 10 000 ton per kalenderår, 39.90 anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

I avfallslistan redovisas bland annat: trä, rötrest/biomull från biogasanläggningar, 
avloppsslam, bark- och korkavfall, annat spån, faner och andra spånskivor, bark - 
och träavfall, grönlutslam, slam från avsvärtning av returpapper. Grönlutslam som 
är fmkorningt innehåller vanligen en hel del metaller och det finns risk för utlakning 
av exempelvis arsenik och molybden. Tillsynsmyndigheten bedömer att det finns 
behov av mer underlag om omgivningspåverkan på dag/lakvatten, damning, 
haverier, bränder, bakterier med mera på grund av de nya avfallskategorierna. 

Verksamheten kommer att väsentligen förändras från nuvarande hantering. 
Skillnaden ligger i utökning av avfallskategorier som tas emot och möjligen även en 
ökning av förväntade mängder avfall. 

Anläggningen har redan en påtaglig omgivningspåverkan framförallt då det gäller 
förorenat grundvatten och stora mängder lakvatten kommer från anläggningen. 
Nuvarande situation med okontrollerat omhändertagande av lakvatten är inte löst. 
Detta bör integreras i prövningen varför ärendet brådskar. 

Bolagets bemötande av yttranden 

Econova Recycling AB (bolaget) har tagit del av Älvkarleby kommuns yttrande och 
får med anledning av yttrandet anföra följande. Älvkarleby kommun, som i 
yttrandet angett att tillsynsmyndigheten inte har något att invända mot 
omprövningen eller en fortsatt närvaro av bolaget på Dragmossen, har också angett 
att villkor kan behövas för omhändertagandet av förorenat överskottsvatten, 
efterbehandling samt begränsning av luktolägenheter och spridning av 
sjukdomsalstrande bakterier. Ytterligare skyddsåtgärder behöver också vidtas, som 
ett komplement till förebyggande åtgärder, för att minska konsekvenserna 
av ett tillbud. Härutöver påpekar Älvkarleby kommun att vilken typ av slam som får 
behandlas bör regleras i tillståndet. 
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Villkor om omhändertagande av vatten 
Allmänt 
Verksamhetens påverkan i omgivningen beror främst på läckage från anläggningen 
och att lakvatten bildas vid kontakt mellan aska och underliggande grundvatten. 
Genom ytterligare tätning av överytan kommer den mängd vatten som kommer i 
kontakt med askan att minimeras. Förutom att läckaget måste minska, behöver 
avrinnande överskottsvatten från ytan samlas upp och en ändamålsenlig rening 
införas. Bolaget håller därför med Älvkarleby kommun om att hanteringen 
av vatten från anläggningen behöver omfattas av ett villkor i tillståndet, vilket 
bolaget också angett i sitt yttrande till Milj öprövningsdelegationen den 5 december 
2016. 

Åtgärder som genomförs för att rena lakvattnet 
Econova vidtar för närvarande åtgärder för att samla upp och behandla 
överskottsvatten från anläggningen, i linje med vad som anges i bolagets yttrande 
med bilagor till milj öprövningsdelegationen den 5 december 2016. Vallar, dike och 
sedimentationsdamm för uppsamling och behandling av avrinnande vatten från 
behandlingsytan har projekterats. Låga vallar kommer att konstrueras runt de delar 
av behandlingsytan som inte avvattnas mot befintlig damm. Vid uppfarten ska 
dessutom en gallerförsedd ränna installeras för att förhindra att vatten från 
behandlingsytan rinner ut längs infartsvägen. Rening kommer att ske genom 
sedimentering för att avskilja suspenderad substans. 

Utförandet av de nämnda åtgärderna kommer att påbörjas så snart som möjligt och 
beräknas ta cirka fyra veckor att färdigställa. Åtgärderna kommer att medföra en 
rening av överskottsvattnet avseende suspenderad substans och tillhörande 
organiskt material, växtnäringsämnen samt metaller. Exakt hur stor effekten av 
åtgärderna blir för de olika parametrarna är svårt att bedöma innan åtgärderna har 
vidtagits. En prövotid för bl.a. uppföljande provtagning krävs av den anledningen, 
dels för att avgöra om ytterligare behandlingsbehov föreligger, dels avseende vilka 
parametrar i så fall. Möjliga och lämpliga behandlingsmetoder måste sedan sättas in 
utifrån det. 

Bolaget planerar också att anlägga cementstabilisering (ECA-metoden) på 
resterande del av behandlingsytan under september och oktober 2017. Denna åtgärd 
kommer att minska vattnets kontakt med markunderlaget med följd att pH-värdet 
och salthalterna i vattnet minskar Effekten på pH-värdet och salthalter av tidigare 
anlagd ECA-yta är god. 

Prövotid 
Som beskrivits har åtgärder initierats för att förbättra kvaliteten på det vatten som 
rinner av från behandlingsytan. Sammansättningen av vattnet från anläggningen är 
dock komplex, vilket medför att de åtgärder som har genomförts efter utvärdering 
kan behöva kompletteras med andra åtgärder. För att kunna veta vad den fortsatta 
behandlingen bör inriktas på behöver åtgärderna kompletteras med en utredning av 
det vatten som kommer från behandlingsytan och det vatten som samlas upp i 
dikena. Jämförande analyser av vatten som går via befintlig damm i norr och vatten 
som avrinner från behandlingsytan utan föregående sedimentering indikerar att 
vattenkvaliteten avsevärt förbättras genom sedimentering. 
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Bolaget föreslår därför att frågan om lokal behandling av förorenat överskottsvatten 
fortsätter att utredas under en prövotid av två år efter det att tillståndet har tagits i 
anspråk. Under prövotiden sker uppföljande provtagning av utförda åtgärder i syfte 
att bedöma behov av ytterligare åtgärder och inriktning på dessa. Resultatet av 
utredningen ska innehålla bolagets bedömning av lämplig behandlingsmetod med 
hänsyn till lakvattnets sammansättning samt förslag på slutliga villkor. 

Uppskjutna frågor 
Med beaktande av den föreslagna prövotiden, föreslår bolaget att Milj öprövnings-
delegationen enligt 19 kap. 5 § och 22 kap. 27 § milj öbalken skjuter upp frågan om 
vilka villkor som ska gälla beträffande innehållet av föroreningar i det vatten som 
avleds från verksamhetsområdet på följande sätt och med följande provisoriska 
föreskrift. 

Bolaget ska under prövotiden utreda föroreningsinnehåll och föroreningsmängder i 
utgående vatten från verksamheten, liksom utreda förutsättningarna att genom 
minskning av mängden förorenat överskottsvatten samt genom kompletterande 
rening minska utsläppet av föroreningar till vatten. 
Resultatet av prövotidsutredningen med förslag till slutliga villkor ska redovisas till 
Milj öprövningsdelegationen senast två år efter det att tillståndet har tagits i anspråk. 
Intill dess annat är beslutat ska följande provisoriska föreskrift gälla. 

Pl. Förorenat vatten ska samlas upp och renas i nödvändig utsträckning. 
Behandlingen ska ske åtminstone genom sedimentering innan utsläpp till lokal 
recipient. Innehållet av föroreningar i det behandlade överskottsvattnet får som 
riktvärde inte överstiga följande nivåer som kvartalsmedelvärden. 
Suspenderat material: 100 mg/1 
pH: 9 

Om ovan nämnda riktvärden överskrids ska bolaget närmare undersöka orsaken och 
vidta åtgärder i syfte att kunna innehålla värdet. 

Efterbehandling 
Bolaget konstaterar att det i villkor 2 i nuvarande tillstånd anges att 
verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten ska bestämma vilka 
efterbehandlingsåtgärder som ska vidtas efter avslutad verksamhet. I yttrandet till 
Miljöprövningsdelegationen den 5 december 2016 har bolaget inte ifrågasatt 
villkorets fortsatta aktualitet. Bolaget menar därför att något ytterligare villkor om 
efterbehandling inte behövs. 

Skulle Milj öprövningsdelegationen ändå finna att det är lämpligt med en 
komplettering av det befintliga efterbehandlingsvillkoret, föreslår bolaget att det 
lämpligen kan överlåtas till tillsynsmyndigheten enligt följande. 
Milj öprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta 
om ytterligare villkor avseende efterbehandling. 
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Slam 
Fram till dess att bolaget fått avloppsslam tydligt reglerad i ett villkor i ett tillstånd 
har bolaget ett förbud att ta emot avloppsslam enligt ett beslut från Samhälls-
byggnadsnämnden den 29 april 2015. 
Bolaget håller med Älvkarleby kommun om att vilken typ av slam som får 
behandlas har betydelse för den påverkan på omgivningarna som behandlingen kan 
leda till. Det slam som är tänkt att tas emot och behandlas är avvattnat slam från 
avloppsreningsverk och slam från skogsindustriella restprodukter, vilket anges i det 
förslag till beslutstext som beskriver bolagets verksamhet och som angetts i 
bolagets yttrande till Milj öprövningsdelegationen den 5 december 2016. 
Avloppsslam kommer därmed tydligt att regleras i tillståndet. 

Lukt och ytterligare skyddsåtgärder 
Av 2 kap. 3 § miljöbalken följer att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken. Eventuella 
olägenheter från lukt ska dänned undvikas. Om luktolägenheter trots det 
uppkommer ska bolaget snarast identifiera orsakerna samt vidta åtgärder för att 
motverka den störande lukten. Bolaget har därför inget att erinra mot ett villkor om 
lukt i tillståndet som förslagsvis kan utformas på följande sätt. Om olägenhet av lukt 
skulle uppkomma från verksamheten, ska verksamhetsutövaren utreda orsaken och i 
samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att motverka eller hindra 
olägenheterna. Några ytterligare villkor om skyddsåtgärder är däremot inte 
nödvändiga. 

Milj öprövningsdelegationens bedömning 

Förutsättningar för omprövningen 
Enligt 24 kap. 5 § punkt 1 milj öbalken kan en tillståndsmyndighet ompröva ett 
tillståndsbeslut, ändra, upphäva eller meddela nya villkor, när det förflutit 10 år från 
det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Milj öprövningsdelegationen beslutade 
den 18 februari 2016 om att inleda omprövning med den ovanstående punkten som 
grund. Vid omprövning med stöd av 24 kap. 5 § milj öbalken får 
tillståndsmyndigheten inte meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser 
att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras. Den befintliga 
verksamheten har därför inte blivit föremål för en lokaliseringsbedömning i 
omprövningsförfarandet. 
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Tillåtlighet 

Tillståndets omfattning 

Bolaget anger att mottagningen av avfall vid anläggningen bland annat ska 
omfatta avfallstyperna, 19 06 04 rötrest från anaerob behandling av kommunalt 
avfall, 19 08 05, slam från behandling av avloppsvatten och 03 03 02, grönlutslam 
samt avfallskoden 03 01 99. 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att mottagning och behandling av 
ovanstående avfallstyper innebär en utökning av hanterade avfallstyper jämfört med 
tillståndet som är föremål för omprövning. Utökningen är tillståndspliktig i sig och 
behöver föregås av samråd och därefter följande tillståndsprövning i särskild 
ordning. Det är således Milj öprövningsdelegationens uppfattning att 
mottagning/behandling av ovanstående avfallstyper innebär en ändring/utökning av 
verksamheten som inte kan prövas inom ramen för omprövningen. 

Med lagring avses i detta beslut lagring av avfall och i förekommande fall 
biprodukter i avvaktan på behandling inom avfallsanläggningen på fastigheten 
Östanån 16:48 samt lagring av inom fastigheten tillverkade j ordförbättringsmedel 
och bränslen i avvaktan på borttransport. 

Miljöbalkens mål och miljömålen 
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 
är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Om verksamheten bedrivits i 
enlighet med villkoren i detta beslut, och om de åtgärder som redovisat vidtas, 
bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten inte strider mot 
milj öbalkens mål eller milj ömålen. 

De allmänna hänsynsreglerna 
Enligt 2 kap. 1 § milj öbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 
2 kap. iakttas. Detta gäller när frågor om tillåtlighet och tillstånd prövas samt vid 
tillsyn enligt milj öbalken. 

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut, och om de 
åtgärder som redovisats vidtas, bedömer Milj öprövningsdelegationen att 
verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska de krav ställas som behövs för att 
följa en miljökvalitetsnorm. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och 
kommuner ansvara för att milj ökvalitetsnormer följs. Regeringen har i 
luftkvalitetsförordningen (2010:477) fastställt milj ökvalitetsnormer för 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och 



BESLUT 

2017-09-11 

19 (21) 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN Dnr: 551-3465-15 

Miljöprövningsdelegationen 

ozon. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har, med stöd av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om 
milj ökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Flera villkor i detta 
beslut syftar till att minska växtnäringsläckaget. Milj öprövningsdelegationen finner 
att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de 
åtgärder som redovisas vidtas, inte kommer att medföra att någon 
milj ökvalitetsnorm överskrids. 

Villkor 
Den viktigaste milj öaspekten är enligt Milj öprövningsdelegationen uppfattning 
risken för förorening av vatten. 

För att hindra läckage av förorenat vatten till omgivningen, samla upp vatten för 
att möjliggöra rening av förorenat vatten från anläggningen och förebygga 
förorening finns skäl att formulera ett antal villkor. 
Enligt underlag till omprövningen, konsultrapport daterad 27 april 2016, är 
omfattningen av förekommande läckage inte godtagbar och lämpliga åtgärder måste 
sättas in för att minska påverkan i närområdet. Mot bakgrund av att läckage får 
antas ha skett under lång tid är det rimligt att åtgärder vidtas skyndsamt. 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att vid Milj öprövningsdelegationens 
tillståndsprövning år 1999 anger bolaget i underlaget till ansökan en teknisk lösning 
för vattenhanteringen och sammanfattar. "Kompletteringen säkrar att från 
verksamheten allt kommande vatten förs österut och därvid ej belastar närliggande 
våtmark eller annan angränsande mark". 

Milj öprövningsdelegationen noterar att bolagets eget underlag visar att förorenat 
vatten från anläggningen i form av lakvatten och kontaminerat dagvatten lämnat 
verksamhetsområdet mer eller mindre okontrollerat utan rening. 

Bolaget har förvärrat situationen genom att använda bioaska för hårdgöring av ytor 
inom verksamhetsområdet. Den bioaska som bolagets anläggning är uppbyggd av 
påverkar ytvatten och grundvatten i närområdet, främst genom förhöjda halter av 
salter, näringsämnen, organiskt material och höga pH-värden. 

Det är Milj öprövningsdelegationens uppfattning att den uppkomna situationen inte 
är acceptabel. 

Diken bör vara täta för att förhindra och förebygga ytterligare förorening av grund-
och ytvatten. 

Det är viktigt att bolaget håller rent dagvatten skilt från anläggningen för att minska 
mängden vatten som behöver behandlas. 

Villkor om mottagning 
Mot bakgrund av de tolkningsproblem som tillsynsmyndigheten anger har funnits 
för vilka avfall som fått hanteras inom anläggningen, finner Milj öprövnings-
delegationen att det finns milj ömässiga skäl, att i detta fall, ange att avfallstyper ska 
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specificeras med sexsiffrig kod i den förteckning över avfall/restprodukter som får 
tas emot på anläggningen enligt bilaga 3. 

Övriga villkor 
För lukt, damning, buller med mera, kemikalieskydd och kontrollprogram anges ett 
antal villkor som är standardvillkor för avfallsverksamheter. 

Övrigt 
Enligt meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet 
"tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter", KOM (2007) 59 slutlig, är 
definitionen för: 
Restprodukt- ett material som inte avsiktligt framställs i en produktionsprocess och 
som kan vara ett avfall eller inte. 
Biprodukt- en restprodukt som inte är avfall. 

Uppskjuten fråga 
Bolaget föreslår att frågan om lokal behandling av förorenat vatten från 
anläggningen fortsätter att utredas under en prövotid av två år efter det att tillståndet 
har tagits i anspråk. Under prövotiden sker uppföljande provtagning av utförda 
åtgärder i syfte att bedöma behov av ytterligare åtgärder och inriktning på dessa. 
Resultatet av utredningen ska innehålla bolagets bedömning av lämplig 
behandlingsmetod med hänsyn till lakvattnets sammansättning samt förslag på 
slutliga villkor. 

Milj öprövningsdelegationen anser att det är rimligt med en prövotid för att kunna 
avgöra lämplig behandling av förorenat vatten och fastställa lämpliga villkor i form 
av begränsningsvärden. Frågan har dock varit akut under en längre tid och efter vad 
som får förstås av ingivna handlingar arbetar bolaget redan aktivt med 
problemställningen. Det finns milj ömässiga skäl att ange kortare prövotid än vad 
bolaget föreslagit. Det ingår i prövotidsutredningen att utifrån avfallens egenskaper 
föreslå lämpliga reningsmetoder för utgående vatten. 

Delegationer 
Tillsynsmyndigheten bör genom delegation ges möjlighet att meddela ytterligare 
villkor om problem uppstår med lukt, damning eller annan olägenhet på grund av 
avfallsverksamheten (villkor 3) liksom ifråga om saneringsåtgärder (villkor 6) och 
efterbehandlingsåtgärder (villkor 10). 

Sammanfattande bedömning 
Milj öprövningsdelegationen anser att verksamheten, efter nu genomförd 
omprövning av meddelat tillstånd och under förutsättning att föreskrivna villkor 
iakttas, nu är förenlig med milj öbalkens allmänna mål och hänsynsregler samt med 
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. 

Information 
Ändrade ägandeförhållanden ska enligt 32 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) snarast möjligt meddelas till 
tillsynsmyndigheten av den nya verksamhetsutövaren. 
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se 
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 16 oktober 2017. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och 
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, milj ösakkunnig deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Lars Andersson. 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 
3. Förteckning över avfall/restprodukter som får hanteras inom 

avfallsanläggningen 

Sändlista: 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3, 7561 86 Uppsala 
Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär 

Akten 
Miljöskyddsenheten (TJ och GD) 
Rättsenheten (GS) 



Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

Hur man överklagar 
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni 
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser 
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-2233 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  



Bilaga 2 

Omprövning av tillstånd 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 
11 september 2017 (dnr: 551-3465-15) efter omprövning av tillstånd 
meddelat med stöd av miljöskyddslagen, uppdaterat tillstånd rörande Econova 
Recycling AB:s verksamhet på fastigheten Östån 16:48 i Älvkarleby 
kommun. 

Beslutet finns tillgänglig på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och Kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Aktförvarare är 
Annelie Joelsson. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 25 september 2017, 
då delgivning anses ha skett. 



Bilaga 3 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Avfall/restprodukter som får tas emot på avfallsanläggningen beskrivet 
utifrån avfallskoder enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (SFS 
2011:927). 

Trä 17 02 01 
Bark- och korkavfall 03 01 01 
Annat spån, spill, trä och faner och 
andra spånskivor än de som anges i 
03 01 04 

03 01 05 

Bark- och träavfall 03 03 01 
Slam från avsvärtning av returpapper 03 03 05 
Mekaniskt avskilt rej eld från 
tillverkning av pappersmassa från 
returfiber 

03 03 07 

Kalkslamavfall 03 03 09 
Fiberrej eld, fiber, fyllmedels- och 
ytbeläggningsslam från mekanisk 

03 03 10 

avskiljning 
Annat slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället än det som anges i 
03 03 10 

03 03 11 

Naturgödsel 02 01 06 
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